
KALLELSE
Sammanträdesdatum  2020-03-23  

  Kommunfullmäktige 

Tid Plats
 18:30-22:00 Folkets Hus, Östansjö

Ej tjänstgörande ersättare 
 

Kjell Rapp (S)
Anna-Karin Ryefalk (S)
Peter Hörlin (S)
Aminatu Bello (S)
Joakim Hedelind (S)
Gunnel Hedström (S)
Andreas Svahn (S)
Lillemor Pettersson (S)
Bernth Gahm (S)
Emelie Mc Quillan (M)
Ewa Unevik (M)
Sandra Hamilton (M)
Andreas Zakrisson (C)
Ulrika Lycketeg (C)
Mattias Bjurenholt (C)
Jaana Storsveden (L)
Andreas Glad (KD)
Ingela Hagenfors (KD)
Peter Tillman (V)
Sören Pettersson (V)
Lotta Öhlund (MP)
Linda Eng Jidling (MP)
Dan Fredriksson (SD)
Christian Eriksson (SD)
Olle Isacsson (M)
Gert Öhlin (L)

Beslutande ledamöter 
 

Hans Karlsson (S)
Inga-Britt Ritzman (S), vice ordförande
Inger Hellqvist (C), 2:e vice ordförande
Magnus Andersson (S)
Siw Lunander (S)
Conny Larsson (S)
Veronica Wallgren (S)
Ulf Ström (S)
Christina Johansson (S)
Börje Andersson (S)
Catrine Rusthoi (S)
Ewa-Rosa Sliwinska (S)
Thomas Larsson (S)
Christel Forsberg (S)
Theres Andersson (S)
Birgitta Kumblad (S)
Jamal Bayazidi (S)
Victoria Rydén (S)
Toni Blanksvärd (S)
Torbjörn Appelqvist (M)
Ulrika Björklund (M)
Lennart Pettersson (M)
Rikard Arveden (M)
Ann-Christine Appelqvist (M)
Mattias Björklund (M)
Calin Mc Quillan (M)
Erik Teerikoski (C)
Anders Lycketeg (C)
Gösta Hedlund (C)
Ann-Sofie Johansson (C)
Erik Storsveden (L)
Martin Pettersson (KD)
Lena Gunnarsson (KD)
Towe Jegeros (V)
Tryggve Thyresson (V)
Veronica Löfling (V)
Andreas Tranderyd (MP)
Jimmy Olsson (SD)
Benny Albertsson (SD)
Elin Jensen (SD)
Jarmo Kurvinen (SD)
Jussi Rinne (SD)
Lars-Ove Nilsson (SD)
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KALLELSE
Sammanträdesdatum  2020-03-23  

Övriga 
 

Joakim Rosén (SD)
Oscar Lundqvist (SD)
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KALLELSE
Sammanträdesdatum  2020-03-23  

1 – Sammanträdets inledning Föredragande  

Ärendebeskrivning 

1. Öppnande av sammanträdet.
2. Upprop.
3. Val av justerare, tillika rösträknare. Justering föreslås äga rum den 30 mars kl 11:00.
4. Kallelse och kungörande av sammanträdet.
5. Fastställande av dagordning.
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KALLELSE
Sammanträdesdatum  2020-03-23  

2 – Allmänhetens frågestund Föredragande  

Ärendebeskrivning 

Allmänheten bereds tillfälle att ställa frågor med anledning av de ärenden som finns på 
dagordningen.
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KALLELSE
Sammanträdesdatum  2020-03-23  

3 – Aktuell information Föredragande  
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KALLELSE
Sammanträdesdatum  2020-03-23  

4 - Avsägelser och fyllnadsval (20/KS/18) Föredragande  

Ärendebeskrivning

Niklas Sandström (SD) har inkommit med en begäran om att entledigas från sitt uppdrag som 
revisor.

Kommunfullmäktige har också att förrätta ett fyllnadsval av gode man enligt 
fastighetsbildningslagen (sakkunnig i tätortsfrågor).

Beslutsunderlag 
 Borttagen på grund av personuppgifter.
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KALLELSE
Sammanträdesdatum  2020-03-23  

5 - Förslag till prissättning av 
Hässlebergsskogen, fastigheterna Hallsberg 
Kårstahult 1:10-1:23 (20/KS/56)

Föredragande  

Ärendebeskrivning

En detaljplan för bostadsbebyggelse inom del av Hallsberg Kårstahult 1:1 antogs 2017-12-05. Syftet 
med detaljplanen är att möjliggöra bostadsbebyggelse i Hallsbergs norra del.

Ett förslag på prissättning inom exploateringsområdet har upprättats där de avstyckade 
fastigheterna föreslås kosta 260 000 kronor per fastighet. Prissättning utgår från 200 kronor per 
kvadratmeter tomtmark och där fastigheter har en genomsnittsareal på 1300 kvm.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att prissättningen av fastigheterna 
Hallsberg Kårstahult 1:10 – 1:23 sätts till á 260 000 kr.

Beslutsunderlag 
 TS Förslag till prissättning Hässlebergsskogen fastigheterna Hallsberg Kårstahult 1:10-1:23
 Kartbilaga Hässlebergsskogen

Expedieras till

Samhällsbyggnadsavdelningen
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KALLELSE
Sammanträdesdatum  2020-03-23  

6 - Förslag till prissättning Samsala etapp 2 
del av Hallsbergs-Falla 1:9 mfl (20/KS/57)

Föredragande  

Ärendebeskrivning

En detaljplan för bostadsbebyggelse inom del av Hallsberg Hallsbergs-Falla 1:9 antogs 2018-05-22. 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en blandad bostadsbebyggelse.

Ett förslag på prissättning inom exploateringsområdet har upprättats där de avstyckade blivande 
fastigheterna föreslås kosta mellan 260 000 - 300 000 kronor beroende på av tomtstorlek. 
Prissättning av områden för flerfamiljsbostäder föreslås till 200 kronor per kvadratmeter tomtmark.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar om prissättningen enligt kartbilaga, 
område nr 1 och 2 á 260 000 kr, område nr 3 á 300 000 kr samt tomter för flerfamiljsbostad, 
område nr 4 á 200 kr/kvm.

Beslutsunderlag 
 TS Förslag till prissätttning Samsala 2 del av Hallsbergs-Falla  1:9 mfl
 Kartbilaga Samsala 2

Expedieras till

Samhällsbyggnadsavdelningen
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KALLELSE
Sammanträdesdatum  2020-03-23  

7 - Policy för likabehandling (19/KS/224) Föredragande  

Ärendebeskrivning

Syftet med policyn är att beskriva Hallsbergs kommuns mål, förutsättningar och ansvar i 
likabehandlingsarbetet och kommuns ställningstagande om olika former av diskriminering.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att anta Hallsbergs kommuns policy för 
likabehandling och samtidigt upphäva/ersätta tidigare policy om diskriminering i arbetslivet 
antagen av kommunstyrelsen 2013-02-06.

Beslutsunderlag 
 TS Policy för likabehandling
 Policy för likabehandling

Page 9 of 53



KALLELSE
Sammanträdesdatum  2020-03-23  

8 - Beslut kring ändring av taxa för 
familjerådgivning (20/KS/59)

Föredragande  

Ärendebeskrivning

Region Örebro län har inkommit med en begäran om att kommunen ska ta beslut om ändrad taxa 
för familjerådgivning. Familjerådgivning är ett kommunalt ansvar enligt socialtjänstlagen. I Örebro 
län bedrivs familjerådgivningen åt kommunerna enligt ett avtal som ingick 1995 (rev 20098). I och 
med att familjerådgivningen är ett kommunalt ansvar ska avgifter för verksamheten fastställas av 
kommunen. Ärendet har beretts av Social- och arbetsmarknadsnämnden. Förvaltningen har också 
utfört barnkonsekvensanalys enligt bilaga.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar:
-att avgiften för besök till familjerådgivningen höjs till 250 kr per besök
-att en avgift för uteblivna besök till familjerådgivningen införs och beloppet fastställs till 250 kr
-att ändringar ska träda i kraft den 1 juni 2020.

Beslutsunderlag 
 TS Beslut kring ändring av taxa för familjerådgivning
 Protokollsutdrag SAN § 13 Beslut kring förslag  på ändring av taxa för familjerådgivning

Expedieras till

Region Örebro län

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen
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KALLELSE
Sammanträdesdatum  2020-03-23  

9 - Interpellation gällande riksväg 51:s 
sträckning förbi Svennevad (20/KS/41)

Föredragande  

Ärendebeskrivning

Börje Andersson (S) har inkommit med en interpellation gällande riksvägs 51:s sträckning förbi 
Svennevad.

Skriftligt svar på interpellation bifogas till kommunfullmäktiges protokoll.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige föreslås besluta att:

1. interpellationen får ställas.
2. interpellationen anses besvarad.

Beslutsunderlag 
 Interpellation gällande riksväg 51:s sträckning förbi Svennevad
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KALLELSE
Sammanträdesdatum  2020-03-23  

10 - Interpellation till kommunstyrelsens 
ordförande gällande delade turer och fasta 
scheman. (20/KS/62)

Föredragande  

Ärendebeskrivning

Torbjörn Appelqvist (M), Anders Lycketeg (C), Martin Pettersson (KD), Erik Storsveden (L) och 
Andreas Tranderyd (MP) har inkommit med en interpellation till kommunstyrelsens ordförande 
gällande fasta scheman och delade turer.

Skriftligt svar på interpellation bifogas till kommunfullmäktiges protokoll.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige föreslås besluta att:

1. interpellationen får ställas.
2. interpellationen anses besvarad.

Beslutsunderlag 
 Interpellation till kommunstyrelsens ordförande gällande delade turer och fasta scheman.
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KALLELSE
Sammanträdesdatum  2020-03-23  

11 - Förslag från kommuninvånare 2020 
(20/KS/3)

Föredragande  

Ärendebeskrivning

Under perioden 5 december 2019- 12 mars 2020 har åtta förslag från kommuninvånare inkommit.

Förslagen som inkommit gäller följande:

 Fler studieplatser på biblioteket
 Gångväg från Kullängsvägen till Ekoparken
 Utomhusbad och fler blommor
 Skyltning för cyklister
 Förbättra lekplatserna på norr
 Belysning på cykelvägen sträckan Tisarvägen till Östra Storgatan
 Parkeringssituationen på Västra Storgatan
 Porrfilter i kommunens nätverk

Förslagen finns bifogade i handlingarna.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktiges föreslås besluta att förslagen lämnas till berörd förvaltning.

Beslutsunderlag 
 Borttagen på grund av personuppgifter.
 Borttagen på grund av personuppgifter.
 Borttagen på grund av personuppgifter.
 Borttagen på grund av personuppgifter.
 Borttagen på grund av personuppgifter.
 Borttagen på grund av personuppgifter.
 Borttagen på grund av personuppgifter.
 Borttagen på grund av personuppgifter.
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KALLELSE
Sammanträdesdatum  2020-03-23  

12 – Ledamöternas frågestund Föredragande  

Ärendebeskrivning 

Ledamot av fullmäktige och tjänstgörande ersättare får under denna punkt ställa frågor till 
nämndordförande och gruppledare i nämnd. Frågan ska av enklare karaktär som inte kräver några 
förberedelser. Frågan ska lämnas in i skrift senast kl 12:00 på sammanträdesdagen och ska av 
ordföranden anmälas vid fastställandet av dagordningen. Ordförande kan tillåta att fråga som 
lämnas in senare får ställa under sammanträdet om det är angeläget. Debatt får förekomma endast 
mellan den som frågar och den som frågan är riktad till.
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KALLELSE
Sammanträdesdatum  2020-03-23  

13 – Obesvarade motioner Föredragande  

Ärendebeskrivning 

Nedan listas ännu obesvarade motioner:

 Motion gällande klimatanpassningsplan (inkom 2019-06-07)
 Motion gällande registerkontroll av personal som arbetar inom äldreomsorgen (inkom 

2019-11-12)
 Motion gällande anläggande av ängsmarker (inkom 2019-11-11)
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KALLELSE
Sammanträdesdatum  2020-03-23  

14 - Meddelanden (20/KS/19) Föredragande  

Ärendebeskrivning

En förteckning över de meddelanden som inkommit finns bifogat i handlingarna.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige föreslås besluta att lägga informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag 
 Meddelande till kommunfullmäktige 200323
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KALLELSE
Sammanträdesdatum  2020-03-23  

15 – Sammanträdets avslutning Föredragande  
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Avsägelser och fyllnadsval 

4

20/KS/18
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Förslag till prissättning av Hässlebergsskogen, 
fastigheterna Hallsberg Kårstahult 1:10-1:23

5

20/KS/56
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Tjänsteskrivelse Sida 1 av 2
Dnr:20/KS/56 

Förslag till prissättning av Hässlebergsskogen, fastigheterna Hallsberg 
Kårstahult 1:10-1:23

Ärendebeskrivning 
En detaljplan för bostadsbebyggelse inom del av Hallsberg Kårstahult 1:1 antogs 2017-12-05. Syftet 
med detaljplanen är att möjliggöra bostadsbebyggelse i Hallsbergs norra del. 

Ett förslag på prissättning inom exploateringsområdet har upprättats där de avstyckade fastigheterna 
föreslås kosta 260 000 kronor per fastighet. Prissättning utgår från 200 kronor per kvadratmeter 
tomtmark och där fastigheter har en genomsnittsareal på 1300 kvm.

Förslag till beslut 
Att kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår till kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar 
att prissättningen av fastigheterna Hallsberg Kårstahult 1:10 – 1:23 sätts till á 260 000 kr.

Ärendet 
Upphandling pågår av byggnation av vatten- och avloppsnät samt gator och belysning inom 
detaljplaneområdet och byggnationen förväntas vara klart under kvartal 2 2020.

Kommunfullmäktige, §138 2017, fattade beslut om prissättning för tomterna i exploateringen söder 
om kyrkan i Sköllersta, del av Sköllersta 1:4. En opartisk värdering genomfördes där marknadsvärdet 
bedömdes till 160-200 kr/kvm inom detaljplaneområdet.  Den beslutade prissättningen byggde på 
ett tomtpris om 160 kr/kvm i området.

En uppföljning av taxeringsvärden för tomtmark i Hallsberg, i Vibytorp, Vargen, Vikatorp och Samsala, 
har gjorts där de taxerade värdena på tomtmark är mellan 280-320 000 kr inklusive vatten och 
avloppsanslutning. Ett bedömt marknadsvärde vid försäljning för småhustomter generellt i Hallsberg 
är cirka 250 kr/kvm. Tidigare prissättning av kommunala tomter har påverkat marknadsvärdet och 
därför föreslås 200 kr/kvm för Hässlebergsskogen.

Vidare har en exploateringskalkyl upprättats för att bedöma om exploateringen har en ekonomisk 
bärighet. Den skattefinansierade delen har kostnadstäckning men anslutningsavgifter för vatten- och 
avlopp inte täcker kostnaderna för va-utbyggnationen. 

Kommunala avgifter för VA-anslutning, bygglov, mätavgifter och nybyggnadskarta tillkommer. 
Anläggningsavgiften för vattenanslutningen varierar mellan 120 000 kr-150 000 kr beroende på 
tomtstorlek och övriga kommunala avgifter totalt cirka 35 000-40 000 kr enligt gällande taxor.

För övrigt gäller kontraktsvillkor för aktiv tomtförsäljning enligt kommunfullmäktiges beslut 2007-06-
18, dnr KS 2007/98.

Bebyggelse i området främjar ett barnperspektiv då det blir ett attraktivt bostadsområde där det 
finns närhet till förskola och skola, en trygg skolväg, närhet till skog, belyst motionsspår och 
spontanlekplats allt inom ett avstånd mellan 100-900 meter.
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Tjänsteskrivelse Sida 2 av 2
Dnr:20/KS/56 

☒Barnkonsekvensanalys är utförd och redovisas i tjänsteskrivelsen eller i bilaga

☐Barnkonsekvensanalys är inte tillämpbar

Kommunstyrelseförvaltningen

Lena Fagerlund Marianne Christiansen

kommundirektör Samhällsbyggnadschef

Bilagor
Kartbilaga Hässlebergsskogen
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Förslag till prissättning Samsala etapp 2 del av 
Hallsbergs-Falla 1:9 mfl

6

20/KS/57
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Tjänsteskrivelse Sida 1 av 2
Dnr:20/KS/57 

Förslag till prisättning Samsala etapp 2 del av Hallsbergs-Falla 1:9 mfl

Ärendebeskrivning 
En detaljplan för bostadsbebyggelse inom del av Hallsberg Hallsbergs-Falla 1:9 antogs 2018-05-22. 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en blandad bostadsbebyggelse. 

Ett förslag på prissättning inom exploateringsområdet har upprättats där de avstyckade blivande 
fastigheterna föreslås kosta mellan 260 000 - 300 000 kronor beroende på av tomtstorlek. 
Prissättning av områden för flerfamiljsbostäder föreslås till 200 kronor per kvadratmeter tomtmark.

Förslag till beslut 
Att kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår till kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar 
om prissättningen enligt kartbilaga, område nr 1 och 2 á 260 000 kr, område nr 3 á 300 000 kr samt 
tomter för flerfamiljsbostad, område nr 4  á 200 kr/kvm.

Ärendet 
Byggnation av vatten- och avloppsnät samt gator och belysning inom detaljplaneområdet pågår och 
etapp 2 A förväntas vara klart under våren 2020.

Kommunfullmäktige, §138 2017, fattade beslut om prissättning för tomterna i exploateringen söder 
om kyrkan i Sköllersta, del av Sköllersta 1:4. En opartisk värdering genomfördes där marknadsvärdet 
bedömdes till 160-200 kr/kvm inom detaljplaneområdet.  Den beslutade prissättningen byggde på 
ett tomtpris om 160 kr/kvm i området.

En uppföljning av taxeringsvärden för tomtmark i Hallsberg, i Vibytorp, Vargen, Vikatorp och Samsala, 
har gjorts där de taxerade värdena på tomtmark är mellan 280-320 000 kr inklusive vatten och 
avloppsanslutning. Ett bedömt marknadsvärde vid försäljning för småhustomter generellt i Hallsberg 
är cirka 250 kr/kvm. Tidigare prissättning av kommunala tomter har påverkar marknadsvärdet och 
därför föreslås 200 kr/kvm för Samsala etapp 2.

Vidare har en exploateringskalkyl upprättats för att bedöma om exploateringen har en ekonomisk 
bärighet. Den skattefinansierade delen har kostnadstäckning men anslutningsavgifter för vatten- och 
avlopp inte täcker kostnaderna för va-utbyggnaden. 

Kommunala avgifter för VA-anslutning, bygglov, mätavgifter och nybyggnadskarta tillkommer. 
Anläggningsavgiften för vattenanslutningen varierar mellan 120 000 kr-150 000 kr beroende på 
tomtstorlek och övriga kommunala avgifter totalt cirka 35 000-40 000 kr enligt gällande taxor.

För övrigt gäller kontraktsvillkor för aktiv tomtförsäljning enligt kommunfullmäktiges beslut 2007-06-
18, dnr KS 2007/98.

Bebyggelse i området främjar ett barnperspektiv då det blir ett attraktivt bostadsområde där det 
finns pulkabacke och grönområde med vattendrag i området, närhet till skog samt en säker skolväg 
med separerade cykelvägar och en säker passage över Långängsvägen. En större lekplats, belyst 
motionsspår och föreningsaktiviteter för barn finns inom 400-900 m. 
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Tjänsteskrivelse Sida 2 av 2
Dnr:20/KS/57 

☒Barnkonsekvensanalys är utförd och redovisas i tjänsteskrivelsen eller i bilaga

☐Barnkonsekvensanalys är inte tillämpbar

Kommunstyrelseförvaltningen

Lena Fagerlund Marianne Christiansen

Kommundirektör Samhällsbyggnadschef

Bilagor
Kartbilaga Samsala 2
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Policy för likabehandling
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19/KS/224
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Tjänsteskrivelse Sida 1 av 1
Dnr:19/KS/224 

Policy för likabehandling

Ärendebeskrivning 
Syftet med policyn är att beskriva Hallsbergs kommuns mål, förutsättningar och ansvar i 
likabehandlingsarbetet och kommuns ställningstagande om olika former av diskriminering.

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår till kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar att 
anta Hallsbergs kommuns policy för likabehandling och samtidigt upphäva/ersätta tidigare policy om 
diskriminering i arbetslivet antagen av kommunstyrelsen 2013-02-06.

Ärendet 
Diskrimineringslagen har uppdaterats och Hallsbergs kommuns policy behöver följa lagens 
intentioner. För Hallsbergs kommun innebär likabehandling att alla har likvärdiga förutsättningar, 
rättigheter och möjligheter. En motsats till likabehandling kan sägas vara diskriminering. 

☐Barnkonsekvensanalys är utförd och redovisas i tjänsteskrivelsen eller i bilaga

☐Barnkonsekvensanalys är inte tillämpbar

Kommunstyrelseförvaltningen

Lena Fagerlund Maria Neander Karebo

Förvaltningschef Personalchef 

Bilagor
Policy för likabehandling
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Policy
Anger kommunens förhållningssätt inom ett visst område och ska vara 
kortfattad.

Beslutad av: 
Datum:  
Reviderad:  
Dokumentet gäller för: Alla medarbetare i Hallsbergs kommun
Dokumentansvarig: Personalavdelningen
Ärendenummer:19/KS/224

Policy för likabehandling
Syftet med policyn är att beskriva Hallsbergs kommuns mål, förutsättningar och ansvar i 
likabehandlingsarbetet och kommunens ställningstagande om olika former av diskriminering.
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Datum

     
Reviderad

Klicka här för att 
ange datum.

     

19/KS/224
Sida

2(4)

Innehållsförteckning
1 Inledning......................................................................................... 3

2 Syfte................................................................................................ 3

3 Mål för likabehandlingsarbetet...................................................... 3

4 Förutsättningar och ansvar............................................................ 4
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Datum

     
Reviderad

Klicka här för att 
ange datum.

     

19/KS/224
Sida

3(4)

1 Inledning
I Hallsbergs kommun är likabehandling en självklarhet. I arbetsprocesser, i 
beslutsfattandet och i det dagliga arbetet. Ett likabehandlingsperspektiv är viktigt 
för att främja en god, säker och trivsam arbetsmiljö och arbetsplats för alla.

Likabehandling innebär att alla har likvärdiga förutsättningar, rättigheter och 
möjligheter. Däremot innebär det inte att alla alltid behandlas lika, varje individ är 
unik och inte en representant för en grupp. En motsats till likabehandling kan 
sägas vara diskriminering. 

För att något ska kallas för diskriminering enligt Diskrimineringslagen ska några 
villkor vara uppfyllda: 

 att någon har missgynnats eller kränkts

 att det är kopplat till en eller flera diskrimineringsgrunder

 att det är fråga om en av de former av diskriminering som beskrivs i lagen

 att diskrimineringen har skett inom ett av de samhällsområden som lagen 
avser

Diskrimineringslagen beskriver 6 former av diskriminering, vilka är direkt och 
indirekt diskriminering, bristande tillgänglighet, trakasserier, sexuella trakasserier 
samt repressalier. 

Lagen innehåller 7 diskrimineringsgrunder, vilka är kön, könsöverskridande 
identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 
funktionsnedsättning, sexuell läggning samt ålder. 

2 Syfte
Syftet med policyn är att beskriva Hallsbergs kommuns mål, förutsättningar och 
ansvar i likabehandlingsarbetet och kommunens ställningstagande om olika 
former av diskriminering.

3 Mål för likabehandlingsarbetet
 I kommunen finns likvärdiga förutsättningar, rättigheter och möjligheter 

oavsett diskrimineringsgrund. Detta gäller alla medarbetare, 
arbetssökande, praktikanter, inhyrd eller inlånad personal.

 Kommunen är starkt avståndstagande till alla former av diskriminering, 
däribland trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier. 
Diskriminerande strukturer får inte förekomma i våra verksamheter. 

 Varje medarbetare bidrar till en öppen och inkluderande kommun för alla. 
Vi lever upp till våra värdeord: glädje, driv och öppenhet. 
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Datum

     
Reviderad

Klicka här för att 
ange datum.

     

19/KS/224
Sida

4(4)

 Kommunen främjar en jämn könsfördelning inom olika typer av arbeten, 
kategorier av medarbetare och på ledande positioner. 

4 Förutsättningar och ansvar
Arbetsgivaren har det yttersta ansvaret för att ingen diskrimineras på 
arbetsplatsen. Diskrimineringslagen innefattar dels ett förbud mot diskriminering 
och dels ett förebyggande och främjande arbete.

I Hallsbergs kommun är förvaltningschefen ansvarig för att arbetet på sin 
förvaltning genomförs enligt tillhörande rutiner. Varje medarbetare ansvarar för 
att bidra till likabehandlingsarbetet, till exempel genom att påtala eventuell 
diskriminering. 
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Tjänsteskrivelse Sida 1 av 1
Dnr:20/KS/59 

Beslut kring ändring av taxa för familjerådgivning

Ärendebeskrivning 
Region Örebro län har inkommit med en begäran om att kommunen ska ta beslut om ändrad taxa för 
familjerådgivning. Familjerådgivning är ett kommunalt ansvar enligt socialtjänstlagen. I Örebro län 
bedrivs familjerådgivningen åt kommunerna enligt ett avtal som ingick 1995 (rev 20098). I och med 
att familjerådgivningen är ett kommunalt ansvar ska avgifter för verksamheten fastställas av 
kommunen. Ärendet har beretts av Social- och arbetsmarknadsnämnden. Förvaltningen har också 
utfört barnkonsekvensanalys enligt bilaga. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår till kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar att:
-att avgiften för besök till familjerådgivningen höjs till 250 kr per besök
-att en avgift för uteblivna besök till familjerådgivningen införs och beloppet fastställs till 250 kr
-att ändringar ska träda i kraft den 1 juni 2020. 

☒Barnkonsekvensanalys är utförd och redovisas i tjänsteskrivelsen eller i bilaga

☐Barnkonsekvensanalys är inte tillämpbar

Kommunstyrelseförvaltningen

Lena Fagerlund Maria Fransson

Förvaltningschef Kommunsekreterare

Bilagor
Protokollsutdrag SAN §13 Beslut kring förslag om ändring av taxa för familjerådgivning
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2020-02-11

 Social- och arbetsmarknadsnämnden 

Tid Plats 
08:30-12:00 Sottern, kommunhuset Hallsberg  

Övriga 
 

Josefin Bäck (Nämndsekreterare)
Jaana Jansson (Förvaltningschef)

Protokollet innehåller paragraferna §13

Ordförande _________________________________________________________________
Veronica Wallgren

Justerare _________________________________________________________________
Inga-Britt Ritzman

Sekreterare _________________________________________________________________
Josefin Bäck

Ej tjänstgörande ersättare 
 

Kerstin Larsson (S)
Örjan Åberg (S)
Sören Pettersson (V)
Olle Isacsson (M)

Beslutande ledamöter 
 

Veronica Wallgren (S) (ordförande)
Peter Hörlin (S) (vice ordförande)
Ulrika Björklund (M) (2:e vice ordförande)
Ingegerd Svahn Karlsson (S)
Inga-Britt Ritzman (S)
Robert Topalian (S)
Inger Hellqvist (C)
Ann-Christine Appelqvist (M)
Jimmy Olsson (SD)
Jane Svedhjelm (SD)
Ingrid Grahn (L)  ersätter Ingela Hagenfors (KD)
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2020-02-11

Social- och arbetsmarknadsnämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

HALLSBERGS KOMMUN ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Styrelse/Nämnd Social- och arbetsmarknadsnämnden
Sammanträdesdatum 2020-02-11
Protokollet innehåller 
paragraferna §§

Datum för överklagan 2020-02-13 till och med 2020-03-06

Förvaringsplats för protokollet Social- och arbetsmarknadsnämndens förvaltningskontor
Underskrift/anslaget av

________________________
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2020-02-11

Social- och arbetsmarknadsnämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

Ärendelista 
§ 13 Ändrade avgifter för Familjerådgivningen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2020-02-11

Social- och arbetsmarknadsnämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 13 - Ändrade avgifter för Familjerådgivningen 
(20/SAN/47)

Ärendebeskrivning 

Familjerådgivningen avser att ändra avgifter för besök på Familjerådgivningen. Idag är 
avgiften 150 kr per besök och ändringen föreslås bli 250 kr per besök. Familjerådgivningen 
önskar också få ta betalt för uteblivna besök med 250 kr per gång.

Förslag till beslut 

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen föreslår social- och arbetsmarknadsnämnden att 
föreslå Kommunfullmäktige besluta
- att avgiften för besök på Familjerådgivningen höjs till 250 kronor per besök.
- att en avgift för uteblivna besök på Familjerådgivningen införs, samt att beloppet fastställs 
till 250 kronor.
- att ändringarna träder i kraft den 1 juni 2020

Beslut 

Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att föreslå Kommunfullmäktige besluta
- att avgiften för besök på Familjerådgivningen höjs till 250 kronor per besök.
- att en avgift för uteblivna besök på Familjerådgivningen införs, samt att beloppet fastställs 
till 250 kronor.
- att ändringarna träder i kraft den 1 juni 2020

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ändrade avgifter familjerådgivning
 Missiv familjerådgivningen
 Avgifter Fam.råd.givningen RÖL 2020
 Barnkonsekvensanalys

Paragrafen är justerad
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Ändrade avgifter för Familjerådgivningen

§ 13

20/SAN/47
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Tjänsteskrivelse Sida 1 av 1
Dnr:20/SAN/47 

Ändrade avgifter för Familjerådgivningen

Ärendebeskrivning 
Familjerådgivningen avser att ändra avgifter för besök på Familjerådgivningen. Idag är avgiften 150 kr 
per besök och ändringen föreslås bli 250 kr per besök. Familjerådgivningen önskar också få ta betalt 
för uteblivna besök med 250 kr per gång.

Förslag till beslut 
Social- och arbetsmarknadsförvaltningen föreslår social- och arbetsmarknadsnämnden att föreslå 
Kommunfullmäktige besluta
- att avgiften för besök på Familjerådgivningen höjs till 250 kronor per besök.
- att en avgift för uteblivna besök på Familjerådgivningen införs, samt att beloppet fastställs till 250 
kronor.
- att ändringarna träder i kraft den 1 juni 2020 

Ärendet 
Familjerådgivning är ett kommunalt ansvar enligt Socialtjänstlagen. I vårt län bedriver regionen 
familjerådgivning åt kommunerna enligt ett avtal som ingicks 1995. 

Med familjerådgivning avses verksamhet med syfte att bearbeta samlevnadskonflikter i 
parförhållanden och familjer (SoL 5:3). Familjerådgivningens huvuduppgift är att genom terapisamtal 
medverka till bearbetning av samlevnadsproblem och konflikter främst i par- och familjerelationer. 

Nuvarande avgift är 150 kronor per samtal, avgiften har varit densamma cirka 20 år och förslaget är 
att höja den till 250 kronor per samtal a´ cirka 90 minuter. De nya avgifterna är tänkta att täcka del av 
ökade kostnader för personal och drift av verksamheten.

Kommunfullmäktige har att ta ställning till om avgiften ska höjas för samtal hos Familjerådgivningen 
samt att Familjerådgivningen ska kunna ta ut avgiften vid uteblivna besök.

☒Barnkonsekvensanalys är utförd och redovisas i tjänsteskrivelsen eller i bilaga

☐Barnkonsekvensanalys är inte tillämpbar

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen

Jaana Jansson

Förvaltningschef

Bilagor
Missiv – Beslut om ändrade avgifter inom familjerådgivningen.

Barnkonsekvensanalys
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 www.regionorebrolan.se 

Postadress 

Region Örebro län 

Regional utveckling 

Box 1613, 701 16 Örebro 

E-post: regionen@regionorebrolan.se 

 

Besöksadress 

Eklundavägen 1, Örebro 

Tel: 019-602 10 00 

Organisationsnummer: 232100-0164 

 

 

Tjänsteställe, handläggare Datum Beteckning 

Välfärd och folkhälsa, Ingmar Ångman 2020-01-21 Missiv 

 

 

Beslut om ändrade avgifter inom familjerådgivningen 
 

Översänder underlag för beslut om ändrade avgifter för familjerådgivningen. 

Familjerådgivning är ett kommunalt ansvar enligt socialtjänstlagen. I vårt län bedriver 

regionen familjerådgivning åt kommunerna enligt ett avtal som ingicks 1995. 

(Reviderat 2009). Verksamheten är skatteväxlad.  

I och med att familjerådgivningen är ett kommunalt ansvar ska avgifter för 

verksamheten fastställas av kommunerna. Det framgår av avtalet och är juridiskt 

prövat.  

Av den anledningen uppmanas kommunerna att fatta beslut i enlighet med bifogat 

underlag och meddela regionen sitt beslut. Besked lämnas på följande adress:  

Region Örebro län 

Familjerådgivningen 

Box 1613 

701 16 Örebro  

Ange vårt diarienummer 20RS580 

 

 

Med vänlig hälsning 

 

 

 

 

Ingmar Ångman 

Områdeschef 

Välfärd och folkhälsa 

 

Bilaga: Ändrade avgifter familjerådgivning 
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Sid 1 av 1

Hallsbergs kommun Hemsida
www.hallsberg.se

E-post
kommun@hallsberg.se

Organisationsnr
212000-1926

Postadress
694 80 Hallsberg

Besöksadress
Västra Storgatan 14

Telefon
0582-68 50 00 vx

Bankgiro
577-3338

BARNKONSEKVENSANALYS
för barn 0-18 år

 
Diarienummer:

 
Blankettanvisning
Barnkonsekvensanalysen ska diarieföras.

Berörd verksamhet
Verksamhet/arbetsplats

Familjerådgivningen

Planerad åtgärd/beslut
Ange planerad åtgärd/beslut

Ändring av avgifter för besök för vuxna med samlevnadskonflikter i parförhållanden i form av terapisamtal och 
bearbetning av samlevnadsproblem i familjerelationer.

Vilket/vilka åtgärder/beslut ska fattas?

En höjning av avgifter för par som söker familjerådgivning.

Vilka barn berörs?

Alla barn som lever i familjer där vuxna har samlevnadsproblem. De senaste decenniernas barnforskning har visat 
att barns behov och barnets bästa är föränderliga och inte givna en gång för alla. Det är svårt att förutsäga ett 
barns utveckling, eftersom den är föränderlig. Barns alla förutsättningar är inte kända eller definierbara. Således 
gäller inte detta beslut alla barn men barn som lever i osunda relationer kan ta skada. Barns rätt till sina föräldrar 
är ytterligare ett hänsynstagande som har vägts in.
Beskriv hur barn berörs av det beslut som ska fattas

Om föräldrar lever i en parrelation med samlevnadskonflikter, men saknar ekonomiska möjligheter att söka 
Familjerådgivningen kan det påverka barn negativt. Föräldrar kan då få hjälp att söka stöd med ekonomi eller 
öppen verksamhet inom socialtjänsten, med utgångspunkt från sina behov. Familjerådgivningen är en möjlighet 
för föräldrar i parrelationer som har samlevnadskonflikter att bearbeta dessa med hjälp av terapi. Vinsterna för 
barn kan till exempel vara: ökat inflytande och delaktighet i sin vardag, ökad tillgänglighet till sina föräldrar samt 
minskad ohälsa hos barnet.

Inför förslaget på beslut har barnkonventionens intentioner beaktats på följande sätt
En barnkonsekvensanalys ligger till grund för beslutsfattande i den här frågan som kan röra vissa barn. Hänsyn har 
tagits till barnkonventionens artiklar 2, 3, 6 och 12 som är en generell vägledning och grundprinciperna i  barnets 
bästa. Vidare har också följande artiklar vägts in för att ta hänsyn till barnrätten och barnets bästa i beslutet: 
Artikel 5: Barnets föräldrar eller annan vårdnadshavare har huvudansvaret för barnets uppfostran och utveckling 
och ska hjälpa barnet att få det som barnet har rätt till. Artikel 18: Barnets föräldrar har gemensamt ansvar för 
barnets uppfostran och utveckling. Staten ska hjälpa föräldrarna.

Barnkonsekvensanalys genomförd av Datum

Jaana Jansson 2020-02-04

I syfte att kunna hantera ifylld blankett kommer kommunen behandla personuppgifterna enligt Dataskyddsförordningen. För mer 
information om hur vi behandlar personuppgifter besök www.hallsberg.se eller kontakta oss på telefon 0582-68 50 00. 
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2020-01-14

lnterpellation gällande Riksväg 51:5 sträckning

förbi Svennevad

lnterpellation frän Börje Andersson, till Kommunstyrelsens
ordförande.

Trafikverket har under 2019 jobbat med att färdigställa den nya sträckningen

av riksväg 51 mellan Kvarntorpskorset och Svennevad.

| ursprungsplaneringen av nv RV. 51 skulle den nya sträckningen dras pä

utkanten av samhället Svennevad. Men som vi har hört, kortades vägsträckan

pä grund av ekonomiska skäl, varför den nu kammer att avslutas i anslutning

till den norra infarten pä Svennevads samhälle.

Konsekvenserna av detta är i skrivandets stund svär att överblicka, men att gä

frän en tvä plus ett väg, till en väg i samhället som har en hastighets-

begränsning pä 50 km/tim‚ riskerar att skapa stora störningar. Dessutom
finns det chikaner pä 50-sträckan som minskar vägbredden, vilket i sig är en

trafikstörning som kan skapa olyckor.

Med anledning av ovan beskrivna, ställer jag Börje Andersson följande frägor:

. Har kommunen kommunicerat nuvarande sträckning av nya riksväg 51

med trafikverket?

. Har kommunen för avsikt att verka för att trafikverket beslutar att

fortsätta riksväg 51:5 sträckning utanför Svennevads samhälle?

. Kan kommunen delge Trafikverket den am som beskrivs i ovan angivna

beskrivning, en oro som inte minst samhällsinnevänarna känner?

\ „, ß_\
Börje Andersson ‘
Socialdemokraterna HALLSBERGS KOMMUN °

»

Kommunstyrelseförvaltningen
ANKOM

2020 -01- 28

Diarienr/Löpnr
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ordförande gällande delade turer och fasta 
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HALL\
NÄRODLAD
POLITIK

. zamiliäpefxiet
do 9:öno

_»
Centerpartiet

Diarienr/Löpnr

Interpellation till Kommunstyrelsens ordförande

Massmedia har belysts arbetssituationen för ett flertal anställda inom Hallsbergs kommun.
Det som har varit mest aktuellt är de delade turerna vilka slär sönder de anställdas lediga tid.

50m arbetsgivare behöver vi i kommunen se vad vi kan göra för att vära anställda har rimliga arbetsvillkor. En del

är de delade turerna där ledig tid splittras upp och hindrar den anställdes möjlighet till planering av säväl privata

uppdrag som möjlighet för sammanhällen tid till rekreation.

En annan sak är i mänga fall avsaknaden av fasta scheman. Pasta scheman ger de anställda möjlighet att planera
privat umgänge resor mm. Att den anställde vet t.ex. att det här äret arbetar den pä julen eller att nästa är är det
ledig julhelg. Iett flertal fall behöver man kunna planera med längre framförhällning tillsammans med släkt och
vänner.

Det här är frägor som inte har diskuterats politiskt och innen det görs behöver vi alla fä mer information om hur
dessa tvä frägor praktiskt kan lösas och till vilken kostnad.

Detta föranleder följande frägor:

. Planerar kommunen att utreda möjligheten att minska eller ta bort de delade turerna, praktiskt och
ekonomiskt?

. Planerar kommunen att utreda konsekvenserna av att införa fasta scheman för alla anställda?

Hallsberg 2020-02—19

Moderaterna Centerpartiet Kristdemokraterna

%%7Z. ßß/LÄxéc/PÄ /VW/CQ %% \
Torbjörn Appelqvist Anders L cketeg Martin Pettersson

Liberalerna Miljöpartiet

M
Erik Stars de Andreas Tranderyd
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Hallsbergs kommun
Hemsida
www.hallsberg.se

E-post
kommun@hallsberg.se

Organisationsnr
212000-1926

Postadress
694 80 Hallsberg

Besöksadress
Västra Storgatan 14

Telefon
0582-68 50 00

Bankgiro
577-3338

FÖRTECKNING
Sida
1(1)

Datum
2020-03-12

 
 

Kommunstyrelseförvaltningen
Administrativa avdelningen

Meddelanden till kommunfullmäktige 2020-03-23
 20/KS/25 Yttrande kring revisionsrapport Styrning och utveckling av 

utbildningen

 20/KS/46-2 och 20/KS/46-3 Protokoll Inspektion av 
överförmyndarverksamheten, Länsstyrelsen i Dalarnas län

 19/KS/218 Yttrande kring revisionsrapport, Uppföljande granskning av 
pensionshantering

 20/KS/7-1 och 2 Missiv revisionsplan Nerikes Brandkår samt revisionsplan 
2020 Nerikes Brandkår
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